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PLATSSTUDIE:

(Stadsbiblioteket, Martas Café, ca kl 16)

Konversationer - samtal som får ta plats, min plats. Det går inte att läsa.

Drömmen om det publika vardagsrummet, realiserad? cJLt^v— «.
,

-" ,NrV

Mänskliga ljud, mjuka. Röster.

Ibland tofflor.

En hundleksak.

Schackpjäser mot schackbräde.

Det hörs inget utifrån, eller är ljuden bara överröstade?

Barnröster.

Samtal skapar territorier, rum i rummet, som flyter in i varandra. När/var är

detta eftersträvansvärt arkitektoniskt?



150122

Det är terminsstart och jag bär mina tillhörigheter från ett av skolans

ateljerum till ett annat i samma byggnad. Jag kliver in i detta rum som är

avsatt för examensarbetande studenter och har i ett steg förflyttats från

korridorens kala anonymitet till en plats som talar om inboddhet och

intimitet parad med kreativt arbete och undertryckt stress. Det jag medvetet

noterat är i första hand vad jag sett med mina ögon, men när jag skriver det

här, och i själva verket anledningen till att jag överhuvudtaget skriver det, är

att jag också blivit varse hur min upplevelse av den här miljön är något som

också till stor del kommit till mig genom mina öron. Akustiken i ett rum

fullt av modellmaterial och personliga tillhörigheter av alla slag är genast

omslutande och trång. Någon spelar musik på respektfullt dämpad nivå,

men som ändå förmår släcka ut ljudet av mina fotsteg.
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Fika.

Intressant att studera:

* Ljud från källor som inte s]

gränserna)

* Vad är min egen (ljudmässiga) praktik, krav/förväntningar och territoriella

anspråk?

PÄ RITSALEN 11:25-11:35

[ordning: kronologiskt inom resp. grupp]

Bakom mig:

Fläkdjud från dator T

Musklickande H
Hostning H
Knäppljud i plåt, ventilationssystemet? T
Skor som rör sig mot golvet H
En gäspning H
Knarrandet från en stol H

Rummen bredvid:

Plastpåse med ngt i föll till golvet T
Samtal som inte går att urskilja H

Utifrån:

Bil/buss som kör genom vatten? T
Någon slags maskin, såg? I verkstaden? T
Buss som kör förbi på Sölvegatan? T

Mig själv:

Ljudet av mitt finger mot min skäggstubb H
Knappandet på mitt tangentbord H



Min andningjt>

Knirrandet från min stol när jag byter ställning H
Mina skor mot underredet på stolen H

Någon som går snabbt med klackar våningen ovanför? H

H: Human

T: Technology

N: Nature

[ordning: pleasant—unpleasant]

Knäppljud i plåt, ventilationssystemet? T

Samtal som inte går att urskilja H

En gäspning H

Ljudet av mitt finger mot min skäggstubb H X

Knappandet på mitt tangentbord H X

Skor som rör sig mot golvet H

Min andning H X

Knarrandet från en stol H

Knirrandet från min stol när jag byter ställning H X

Mina skor mot underredet på stolen H X

Någon som går snabbt med klackar våningen ovanför? H

Plastpåse med ngt i föll till golvet T

Bil/buss som kör genom vatten? T

Någon slags maskin, såg? I verkstaden? T



- - Buss som kör förbi på Sölvegatan? T

Hostning H

Musklickande H

Fläktljud från dator T Ja ,
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POTENTIELLA PLATSFAMILJER:

Fikaplats: café, personalrum, ritsal, picknickfilt,

Väntplatser: tågstation, busshållplats, väntrum

ALLMÄN REFLEKTION:

(På väg till skolan)

En lämnad tomt som sakta tas över av ohejdad grönska. Men vägljuden -

gummi, grus och asfalt - övermannar den "orörda" naturen, mellanrummens

INTERVENTION:

1. Videofilmning på en plats i ett rum

2. Ljudupptagning på flera håll i samma rum/miljö

3. Bildmaterialet kan sedan visas i kombination med de olika

ljudupptagningarna, så att olika ljudkällor/-fenomen betonas

LÄSANTECKNINGAR:

Kafékultur, kommunikation och gränser, Frans Oddner

"[människan är] en i grunden 'socialt responsiv' varelse. Den socialt

responsiva människan svarar på sin omgivning. De gränser som jag ämnar

studera uppstår alltså mellan människor - i deras sociala responsivitet." . .

.

"motsatsen till den sociala responsiviteten, [...] den 'asociala

responslösheten', inverkar också på gränserna."

"Vi kan exempelvis uppfatta gränser i form av hinder såväl som vi kan

uppfatta dem som möjligheter, som platser (eller lägen) i kommunikationen



där vi kan mötas och gå vidare ifrån." lllMl 'A

,23.

"Det finns personer som då de stöter på en gräns måste spränga eller

överskrida den. Vissa personer strävar efter att ligga på en gräns, andra har

ambitionen att tänja den. Personer som gör allt för att försvara gränser

möter vi överallt. Likaså sådana som oavbrutet tätar gränser. L<

T " - - V - - -
~ b*fXK-i*.

PLATSSTUDIE:

(Café Bryggan, norra balkongen, kl 11:38-12:01. Stor lokal med servering

med många bord. Salladsbuffén står uppdukad i mitten. Jag sitter vid ett av

borden på den invändiga balkongvåningen som löper runt rummet.)

Samtal

Skrammel från köket —
Stolar som flyttas

Värmeskåp

Bestick i händer, äter, mot tallrik

Människoljuden är allt som hörs

Mitt knappande på tangentbordet överröstas av aktiviteten på våningen

nedanför

Småskratt

Telefonsamtal bakom mig \
f£^ #<nt.

Tilltar sorlet? Blir det svårare att urskilja samtal?

Sorl och bestickskrammel, sorl och bestickskrammel

Ett bord dras över golv

Korta ljud, inget bakgrundsbrus . i ,

Vad skulle hända om jag försökte hyssja, mana folk att vara tysta?

Hur skulle tystnaden upplevas när här är så mycket människor?

Samtal vid borden sker i huvudsak parvis (9st) eller i grupper om fyra (4 st)



En telefon ringer, samtal tas emot.

Upphängda barstolar trillar ner, ljudet fångar min uppmärksamhet.

Jag kan omöjligt urskilja något av vad som sägs på den södra balkongen,

ljudet nerifrån överröstar. Vi är tio meter och ett ljudhav ifrån varandra. Hur

nära skulle jag behöva komma för att höra?

Kaffekvarn?

Runt salladsbuffén råder en koncentrerad tystnad. Människorna verkar fullt

koncentrerade på att välja bland salladsskålarnas/Runt borden förs samtal

och sorlet tilltar när ätandet övergår i invanda rörelser.

Röster som höjs vid hälsning.

.

^d-kcu-Vö<\</
Ungefär 1,5 m verkar vara maximalt avstånd för att föra samtal. Det

förekommer att folk böjer sig fram över borden för att höra vad

samtalspartnern på andra sidan säger.

Inser att mina öron inte har lagt märke till kvinnan som sitter vid bordet rakt

framför mig (1,5 m bort). Nu hör jag hennes bestick mot tallriken.

EFTERANALYS:

Vilka territorier/rum kan identifieras, vad är deras kvaliteter och vilka

ljudaktörer påverkar dem?

Rummet "Café Bryggan"

Sorlet breder ut sig i lokalen och akustiken ger en tydlig bild av ett stort

rum. Ju mer folk som vistas i lokalen, desto större är i någon mån den

upplevda anonymiteten och friheten - alla och ingen hör vad du säger.

Platsenkring salladsbuffén:

Ljudkällorna finns vid borden runtomkring.

Samtalsrummen kring borden:

Sorlet gör det ansträngande att konversera på större avstånd och den fysiska

närheten kring borden är en förutsättning för avslappnade samtal.



Balkongerna:

Platserna på balkongerna hänger ljudmässigt starkt samman med

bottenvåningen. Ljudet färdas fritt emellan. De omkringliggande rummen

(bakom stängda dörrar) känns istället väldigt avskurna och långt borta.

INTERVENTION:

Hur skulle Café Bryggan upplevas om det inte fick föras samtal? Hur skulle

en "tyst avdelning" upplevas på en lunchrestaurang? Om samtal bara fick

föras på balkongerna?

INTERVENTION:

skulle balkongerna på Café Bryggan upplevas om det inte fanns en

ell kontakt med ljudkällorna på nedervåningen?



150128

PLATSSTUDIE:

(Café Bryggan, norra balkongen, kl 9:36-)

Skurmaskinen överröstar allt!

Hörs fortfarande avlägset när den försvunnit bort i korridoren, utom synhåll.

Ljud från köket: vatten som spolas över ytor, diverse skrammel och smällar

Samtal på nedervåningen. Engelska. 4

Pipljud när skurmaskinen backar ut ur hissen (?).

Trots att här bara är ett fåtal människor stiger ljudet nerifrån upp och

invaderar balkongplatserna. Men till skillnad från sist jag var här kan jag

åtminstone höra personerna som pratar på den motsatta balkongen, även om

jag fortfarande inte kan urskilja samtalet.

Nu ser jag ingen på nedervåningen, men ett antal verkar befinna sig rakt

under mig. <.^' Vy'

En person rullar en whiteboardtavla och bjuder på ett litet skratt. öt>v^v<l^ 1

Sättet vi pratar på (eller inte) säger något om hur personen ser på sin roll i ° ^ S**Vr>B

miljön, om den känner sig hemma eller på okänt territorium.

Nu är skurmaskinen på nedervåningen. Jag hör den från någonstans

bortanför köket.

En man står ensam vid ett fönster. I en egen bubbla? Med en kaffemugg av

papper. Nu hörs inget skrammel med porslin.

Mannen på skurmaskinen kör rundor mellan borden. Hörselskydd på.

Samtalen där nere håller en uppsluppen ton, ger en tydlig bild av att

personerna har paus i en föreläsning eller liknande. De tre personerna på

den motsatta balkongen är sakligare, uppenbart diskuterande något

studierelaterat.

med luckor och lock.



En sms-signal i min ficka. Omvärlden gör sig påmind.

OM AVSIKTER:

I en av sina övningar ger Murray Shafer i uppgift att kategorisera ljud i de

tre kategorierna mänskliga, tekniska och naturliga ljud. När jag själv, i en

övning försökte avgöra vad som var att betrakta som mänskligt respektive

tekniskt insåg jag snabbt att de inte alltid är så lätta att skilja åt. Är ljudet av

en människa som öppnar en dörr att betrakta som människa eller maskin?

Kanske är det intressantare att skilja mellan ljud vw&uvudeffefct}är att just

ljudet (tex. en röst i ett samtal, eller ljudet från en högtalare) och ljud som

snarare är att betrakta som efi bieffektlw något annat (tex. suset i

ventilationen eller ljudet som uppstår när jag vänder blad i en bok). Från ett

sådant perspektiv är det inte längre nödvändigt att skilja mellan olika

ljudkällor per se utan ljuden kan istället beskrivas utifrån deras eventuella

riktning och avsikter - som avsiktligt eller oavsiktligt.
:
Fågelkvitter skulle i

sådana fall kunna beskrivas som avsiktligt och kommunikativt medan ljudet

av en fallande kotte är oavsiktligt även om just trädets förmåga att släppa

kotten kan betraktas som avsiktiigt och ändamålsenligt ur trädets perspektiv.

Gråzoner: ljudet av hårda klackar.

Avsiktlig tystnad

Inåtvänt eller socialt/kommunikativt.
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PLATSSTUDIE:

(Café Ester, Kemicentrum, kl 10:03-10:23)

"Mitt i rummef-känsla

Några verkar ha stämt träff i caféet, går vidare någon annanstans.

Dörrar, dörröppnare

Framför mig sitter två av en äldre skara, runt dem vilar ett lugn, trots sorlet i

andra änden av lokalen.

Ett konstant flöde av människor genom lokalen. Prassliga vinterkläder.

Stora textilier täcker de största väggytorna.

Hostning

Inga kyldiskljud trots att cafédisken är nära. Har de ingen kyl, eller är den

väldämpad? Eller är det köket som är tillräckligt avskiljt?

En man drar en trådvagn genom lokalen. Internpost? Vagnen skramlar till på

en tröskel bakom mig.

Svängdörr

Till och från kommer större grupper.

Skratt och hostningar.

Stolar som dras mot golvet.

Olika typer av samtal/samvaro: intensivt pluggande (bläddrande i

kollegieblock osv), diskuterande grupparbete (fyra personer runt en dator),

smågrabbigt fika, osv. U^c l£~Kr T

Knirret från fuktiga sulor mot golvet.

Mannen med vagnen passerar igen, i motsatt riktning. Vagnen skramlar till

på en tröskel bakom mig.



En grabb vid grabbordet leker med sin snusdosa. Och nu kom ett mynt fram

att leka med också.
,

. . . . ,

Prassliga vinterkläder. ^

Grupper: 7st, 2st, 4st, 2st, 4st, 6st, 1st, 2st, 3st, 2st.
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PLATSSTUDIE:

(S:t Jakobs, kl 9:41-9:57, med Fredrik)

Operasång i högtalarna.

Det är omöjligt att vara uppmärksam på sin omgivning när man för ett

samtal, praktiskt taget allt filtreras bort. Blir brus.

EFTERANALYS
: ^% t^O^^ ?

VT X
När jag lyssnar på inspelningen känns det till och från overkligt,

surrealistiskt - så mycket ljud och saker som händer runtomkring, som jag

aldrig lade märke till. Vårt eget samtal försvinner i bakgrunden.

Musik, höga röster, skrammel, maskinsurr, espressomaskinen, kaffekvarnen

Musiken ser till att det aldrig kan bli helt tyst i lokalen, bidrar till känslan av

liv och mänsklig närvaro. (Men vid mitt tidigare besök på Moroten och

Piskan förstärkte köksradion känslan av folktomhet...)

Akustiken ger bilden av ett litet rum, intimt. ©4 ^6*

LÄSANTECKNINGAR: \
Ljud och andra rum, Catharina Dyrssen (red.) , ^ ^ Av/

Boken beskriver kortfattat hur ljudmiljö påverkar oss och hur det kan ^ j''i^T
undersökas tvärvetenskapligt. Författarna utgör Urban Sound Institute

(USIT) och boken beskriver den verksamhet som gruppen bedriver på

området, bland annat i form av ljudinstallationer i offentliga miljöer.

S. 18:

"Oljud utgår i mycket högre grad från en relationeli situation som ser ut att



handla om uppmärksamhet. För den enskilde bildar den centrala aktiviteten

en förgrund som helst inte ska störas av alltför stark påverkande

bakgrundshändelser."

S. 38:

Fem sätt arkitekturtänkandet påverkas av en medvetenhet om ljudmiljö:

1. "Man blir observant på rumsliga sekvenser, gränszoner och övergångar

mellan rum."

2. Mer fokus på variation över tid

3. Ljudrum handlar om samspel - drar in sociala aspekter

4. Rumsformers, materials, och ytstrukturers inverkan på ljudrummet

5. Ljudupplevelsers relation till övriga sinnen

S.54:

Accentljud. Användbart på något sätt?

S. 84:

"Marinaden" - författarnas beteckning på bakgrundsljud som, utan att stå i

fokus, ger karaktär åt en plats.

Tillfälliga förtätningar: "Man kunde urskilja ett café, interiören av en

andrahandsbutik, vardagliga möten blandat med tillfälliga förtätningar av

S. 112:

(aH. AV-V \'\^d

meningsbärande inslag om
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LÄSANTECNINGAR:

Spaces Speak, are You Listening, Barry Blesser & Linda Ruth-Salter

S. 3

"Aural architecture can also have a social meaning..."

S. 4-5

Ord och begrepp:

.
hearing vs. listening

aural architecture/cultural acoustics vs. acoustic architecture/spatial

acoustics

S. 6

"In a very real sense, we are all aural architects. We function as aural

architects when we select a seat at a restaurant, organize a living space, or

position loudspeakers."

"Thousands of visual artists, civil engineers, architectural historians, and

social scientists have created a comprehensive symbolic language and an

extensive literature for visual architecture, whose intellectual foundation

draws on archeology, engineering, history, sociology, anthropology,

evolution, psychology, and science. In contrast, even though aural

architecture shares the same intellectual foundation, its language and

literature are sparse, fragmented, and embryonic."

OLJUD OCH ALIENATION

Aurala barriärer: främmande språk, nedsatt hörsel, trafikbuller

Ljud som gemensam referens, kan fungera medlande mellan grupper?

Dansgolv!?

PLATSSTUDIE



(Café Italia, kl 11:03-11:21, fönsterplats)

Radiopratare i morgonprogrammen har en särskild ton.

Prassel från påsar och förpackningar bakom disken.

Jag får anstränga mig om jag ska höra vad personerna i andra änden av

rummet pratar om. Musiken överröstar.

Bussar mullrar utanför fönstret.

Ljudet av rinnande vatten.

Skånska.

Tm all about that base" på radion. Jag tänker på hur mycket musik som

passerar genom mina öron utan att jag uppmärksammar den. Låtar som är

välbekanta för att jag hört dem många gånger, men utan att lyssna.

Lastbil stannar utanför fönstret. Skymmer sikten och solen.

LÄSANTECKNINGAR:
Acoustic Territoriality, Jacob Kreutzfeldt

S. 75

"I think it would indeed be fruitful in the planning process to map repeated

sounds through which people make themselves felt in, and feel, an

environment."

"one could argue for the preservation and support of such sounds as a

starting point of design interventions. But, again, such efforts should take

care not to induldge some ideal sonic environment upon citizens, but rather

seek to open up towards urban noise and the multiple urban rituals

developed within it."

INTERVENTION:

Förflyttade ljudmiljöer. Hur upplevs tex en cafémiljö när platsens egna ljud

överröstas av en inspelning från en annan miljö?
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MÖTE MED FRANS MOSSBERG (LJUDMILJÖCENTRUM)

Angreppssätt. Det är spännande att traska ut och in i olika vetenskapliga

kulturer och sammanhang. Att jag tvingas beskriva mitt sätt att ta mig an

frågan hjälper mig i min egen process att precisera mitt angreppssätt. Vad är

mitt mål? Just nu är jag i en skissprocess.

PLATSSTUDIE

Patisseriet, ca kl 15-16, med Sanna och Linn

Engagerat samtal gjorde det svårt att fånga upp något av ljuden

runtomkring. Noterade dock att platsen som vi satt på (i brist på andra)

kändes som ett lugnt hörn i den välfyllda lokalen. Rumslig omslutenhet,

akustisk omslutenhet.

Blev påmind om Anna Asplinds Dance-walk i höstas. Hur skulle jag kunna

göra något liknande med fokus på den ljudliga upplevelsen istället för den

kroppsliga och visuella?



150209

I inspelningarna blir de rumsliga (akustiska) skillnaderna tydliga när

inspelningen rör sig mellan olika rum. När jag bara befinner mig på en

blir bilden av rummet inte så tydlig, eftersom det inte finns något att

jämföra med. Kanske kan det bli annorlunda med bättre

inspelningsutrustning?



150211

Den 28 januari gjorde jag en inspelning, gåendes genom A-husets

korridorer, på väg till Café Bryggan. När jag lyssnar på inspelningen är det

lätt att höra var längs vägen jag befinner mig. Ljuden som avlöser varandra

beskriver en serie rum och platser med var för sig igenkännbara ljudmiljöer.

Jag som gått den här streckan åtskilliga gånger är välbekant med alla ljuden

och när jag lyssnar på inspelningen ser jag en tydlig bild av platsen framför

mig. Ändå hade jag, om jag fått frågan, haft väldigt svårt att på rak arm

räkna upp några av ljuden som är så karaktäristiska för de här rummen.

Jag börjar få ordning på mitt upplägg. Det är viktigt att veta vad som är

förutsättningslöst utforskande och vad som är undersökningar riktade mot

särskilda fenomen - det första ska få lov att ge det andra.
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Jag har lätt att börja tänka i banorna att ljudmiljön ska avslöja något

extraordinärt och vara fundamental för upplevelsen av en plats. Jag får

påminna mig själv om att hörseln bara är ett av våra sinnesintryck och att

det som ljudet säger om en plats inte behöver överskugga andra aktörer för

att vara intressant. Att det intressanta snarare är nätverken där ljudet är en

aktör bland andra.



150213

Fågelkvitter på väg till skolan. Fåglarnas läten känns som ett slitet exempel

i ljudmiljösammanhang. Ändå är det kanske det tydligaste exemplet på hur

ljud kan relatera till territorialitet.

Behöver rangordna mina teman och kanske ett av dem ska få bli

huvudfrågan i projektet som helhet. Testar tanken.

Ny preliminär projekttitel:

Oljud och alienation - om ljud, territorialitet och arkitektur

Korten kan utvecklas till att bli flera olika undersökningar istället för att

vara en. "Idag tar vi oss an oljudstemat!" Anteckningsblock som i Yatzy.

Undersökningen ska hellre uppfattas som ett spel än som en vetenskaplig

enkät - lekfullt undersökande!

!

Jag behöver sålla min huvudlitteratur och veta vilken litteratur som kan

hjälpa mig med vad.

Om arkitekturens akustiska form (Pehr Mikael Sällström).

Spaces speak, are you listening? (Barry Blesser & Linda-Ruth Salter.

Kafékultur, kommunikation och gränser (Frans Oddner)-

Ljud och andra rum (Catharina Dyrssen (red.)).

Arkitekturens temporalitet (Mattias Kärrholm).

Acoustic Territories (Brandon laBelle).

+ en rädda artiklar



150218

Lyssningsövningen börjar bli färdig. Det känns som att den har hittat en bra

form. Jag kan fortfarande vara. Jag borde nog göra en engelsk version att

använda på okända människor, om jag tar mig iväg på en resa i påsk.

Elen Fliigge: "Sonic art practices can also encourage the development of an

aurally descriptive language".
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Peter Al^inger har gjort många ljudkonstverk med tydliga arkitektoniska

kopplingar. De ljudabsorberande passagerna i verket "3 easy pieces"

påminner mycket om en egen idé jag fick, med den skillnaden att mina u-

former var liggande istället för stående, som ett rum att gå in i utan tak. Jag

gjorde också några snabba skisser på någon form av promenadväg där den

akustiska miljön förändras längs vägen och relaterar till omgivningen

genom att styra vilka ljud som släpps in respektive hålls ute.

Jag är osäker på mina ambitioner i mitt eget projekt. Det känns viktigt att

jobba hands-on med den fysiska miljön, men det behöver kanske inte

nödvändigtvis innebära att mitt projekt ska "leda fram till" något faktiskt

genomfört. Det kanske är tillräckligt att kontakten med verldigheten finns

med i vissa delar av undersökningen.

Pehr Mikael Sällströms avhandling är generellt för vetenskapligt

systematiserande för mina syften. Vad jag fångar upp är däremot hans

redogörelse för Barry Truax modell för auditiv perception där lyssnande kan

beskrivas i termer av uppmärksamhet (förströdd-beredskap), fokus (del-

helhet och bakgrund-förgrund), erfarenhet (i sök-, beredskaps- och

bakgrundslyssnande) samt preferenser (attityder, tabun och idealiseringar).

Sällströms upplevelseanalyser, där han skildrar ett eget besök i Lunds

domkyrka, är också inspirerande och relevant för en mer konstnärlig

approach. Upplevelseanalyserna är mycket mer fullödiga och breda än de

anteckningar jag gjort i samband med mina platsstudier. Genom att lägga ut

texten och skriva utförligt skapar sig Sällström ett rikare material för senare

analyser. I kommentarerna till besöket i domkyrkan konstateras bland annat

att "I texten kan förklaringarna sägas kretsa kring begreppet vaghet som har

en perceptuell betydelse genom att det stärker sinnets vilja att hitta

fokuseringar och tolkningar" (s. 129). Vaghet kanske kan vara ett intressant



begrepp att jobba vidare med?

I ett kyrkorum tar allt som tar ton också plats.

FÅGLARNA PÅ SPRINGRUNDAN

Nu kommer jag mig äntligen för att skriva om fåglarna! De håller till i ett

stort buskage som jag passerar i slutet på min runda. Eftersom belysningen

är knapp och jag ofta springer på kvällen när det är mörkt så kan jag inte se

fåglarna med blotta ögat. När jag däremot råkar lysa in i buskaget med min

ficklampa ger de sig plötsligt till känna. Det är som att hela snåret fladdrar

av vettskrämda, yrvakna fågelvingar. Jag ser dem fortfarande inte. Från att

ha haft fullt fokus på min egna ansträngda andhämtning blir jag plötsligt

uppmärksammad på att jag har andra levande varelser omkring mig. Deras

desperata flaxande väcker känslor och tankar hos mig och jag riktar min

lilla lampa åt ett annat håll, som av barmhärtighet.

Samtal, intervjuer, vore också intressant för att fånga upp olika

ljudrelaterade upplevelser och erfarenheter! "Vad är får du för associationer

till det här ljudet?", "Berätta om något särskilt ljud som du minns!"

När jag över fälten hör tågen som passerar på söndra stambanan kastas jag

allt som oftast tillbaka till mina morföräldrars hus i norra Skåne, bredvid

järnvägen. För mig, uppväxt på Godand där tågen sedan länge slutat gå, var

det fascinerande att kunna bli väckt av ett långt långt godståg som sakta

mullrade förbi mitt i natten.



150220

Fredriks visdomsord om att kopplingen till arkitekturen redan finns där. Att

jag/vi alltidredan har våra arkitektglasögon på.

Obekväma eller främmande situationer och platser. Var känner jag mig

obekväm? Jag tänker på X i Fosterland. Det finns något väldigt starkt i det

där med att kunna förstå och läsa av sin omgivning. Spöktåg på nöjesfält.



150223

Ljud-värdeperspektiv: framträdande/betydelsefulla ljud avbildade som

större. Subjektiva proportioner. Subjektivitet!

MINDFULNESS-ÖVNING:

Jag sitter vid en dator i Edens entrehall. Enskilda studenter dröjer sig kvar

och pratar. Andra, mindre studenttypiska, läser tidningen i en soffa eller

verkar invänta något som ska hända. Det är lugnt och avslappnat. Akustiken

dämpar skarpa ljud och gör samtal och tankar lätt urskiljbara.

Jag har deltagit, tillsammans med sju andra, i ett kurstillfälle i mindfulness.

Övningarna bestod till stor del i att rikta sin uppmärksamhet mot här och nu

och vara uppmärksam på den egna kroppen och andningen. Tysta och

blundandes låg vi utsträckta på golvet. Alla bakgrundsljud klev fram och

blev tydliga. Brus och sus, läckage från angränsande rum, andetag,

klickanden, knarranden. Instruktörernas lugna och vänliga röster i ett

ganska stort och kalt rum. Känslor av intimitet, ro, fokus och förtrolighet

trots ett rum och en situation som också bär på anonymitet, kyla (rent

fysiskt), utsatthet, ovisshet och hårdhet.



150224

Kalle Anka-uttryck. I seriernas värld tar sig ljud visuella uttryck.

WROOOOOM!!!!

LJUDPROMENAD
Ödetomt, Malmö, med Fredrik

Ljudet från Fredriks cykel, när han leder den på väg till tomten, hörs hela

tiden tydligt i inspelningen. Jag hade ingen tanke på det där och då. Blåsten,

och trafiken dominerar och gör det svårt att prata till och från.

Väl på plats, efter att ha klivit några tiotal meter bort från de trafikerade

vägarna, öppnar ljudrummet upp sig. Trots att bilarna hela tiden finns i

bakgrunden är känslan av vild "natur" påtaglig. Ljudmässigt känns det som

att jag lika gärna kunde ha befunnit mig ute på landsbygden, invid en

motorväg. Här finns, som Fredrik konstaterar, också mycket tystnad. . ./^ ^ ^
Ljudet från mina steg mot underlaget. Fuktigt grus. J

Gnissel från någonstans på andra sidan den höga banvallen. Går inte att se Åkj/Mt*/*-

källan. V &fpe^J*&

Maskinljud (en metallsåg?) från andra sidan de höga plåtfasaderna.

En kråkfågel.

Ett flygplan som passerar.

Hittar en lugn plats som får mig att tänka på gotländska karga marker med

tunt kort gräs och vildkaniner. Trafiken hörs mycket svagare här. Stilla.

Bortsett från vinden.

Fredrik visar mig en väg vidare in genom buskagen som leder fram till ett

omslutet rum i slutet på tomten. Lä. Här känns skyddat och tryggt just nu,

men jag undrar hur det skulle vara att befinna sig här när det skymmer, eller

nattetid. Från andra sidan av plåten hörs maskiner (grävmaskiner? truckar?)



som ger en tydlig bild av febril aktivitet och mänsklig närvaro, där på andra

sidan, men det går inte att se något av vad som händer.

Ljuden från grenar och kvistar mot kläder när vi klämmer oss förbi och

genom buskagen. rc^o^V^ i V<Jv

Ett godståg passerar. Långt och länge. Skär av och tar över ljudrummet.

Hjulen mot rälsen, vinden som viner runt vagnarna, gnisslet och skramlet

dominerar. Försvinner lika plötsligt som det dök upp och andra ljud kommer

tillbaka... Fotsteg, ambulanssirener, vinden.

Höga, torra gräs och fröställningar silar vinden mellan sig, rasslar och

gnisslar. Ljuden får mig att tänka på bambuskogar och Japan. Jag borde ha

satt mig ner på huk och lyssnat. Lagt mig ner. Hade det gått att komma bort

från vinden? Är det lä i kaninernas värld?

In mellan träden. Öppet åt alla håll, men ändå känslan av ett rum på tomten.

Vinden och brusen. Maskiner. Och fåglar... "men inte så mycket", fast "man

tänker fåglar". Trädstammarna krymper ljudrummet, det känns rundare och

mer ombonat. Jag börjar tänka på ljudet från mina fötter mot marken. Det

låter väldigt lite och mjukt, dämpat. När jag kommer ut mot parkeringen i

tomtens utkant blir ljudet av mina fotsteg hårdare, skarpare. Grus, och inget

som dämpar.

LJUDINVENTERING

trafik T
-<|Jg)

I

en kaja NAÅ

vinden N ^Q|B)l

fågel N + AÅ

mina fotsteg E +|i)Å

ljudet av grenar, kvistar, skräp. Saker jag trampar på N E + ,ÖBjÅ

mjuk mark, nästan tyst när jag kliver på den N E +(B)Å



kajor N A O

kajor som flyger mellan träden runtomkring mig. N + A O

Susande som skulle kunna vara trafik eller nån slags ventilationsanläggning

T-tggl

papper och löv som blåser i vinden N +(S)Å

bilar som accelererar T O

en cykel, eller nåt T +(B)0

mynt eller liknande som skramlar i en cykelkorg T +(b)o

sirener för tredje gången under besöket TA O

metall mot metall när fredrik bankar TM +(BjA

sirenerna hörs långt bort T^O^A O

ett pågatåg kommer långsamt, accelererar. Ljudet avslöjar att tåget

accelererar, det går inte att se T + B O

en bilmotor startar T +
V
QB Ö

andra fåglar N + A O

en buss som kör förbi T -/BjO

maskiner, grävmaskin el liknande, bakom plåtväggarna T\Q'BJA

E egna ljud, M människor, T teknik, N natur

+ uppskattade ljud, - oönskade ljud

O ljud från källor som inte syns

A avsiktiiga ljud, B bieffekter

Å återkommande/rytmiska, I ihållande,!O oförutsägbara



150303

Fågelkvitter i träd och buskar, ljud som får mig att känna att våren är på

väg. Små ljud med ett väldigt starkt associativt symbolvärde.

Oljud och alienation

Oljud och alienation

Ljud och hemmahörande?

Alienation som förfrämligande, distansskapande, jag är inte det här, jag hör

inte hemma här

Motsatsen som att närma sig, inlevelse, deltagande, känna sig hemma, det

här är jag, jag är det här

Jag började det här arbetet med föresatsen att inte fokusera på oljud och

buller. Nu sitter jag här med oljud i projekttiteln. Ändå är det inte samma

oljud nu som då.



150304

LJUDPROMENAD
Sankt Hans backar, Lund, ca kl 11:30-12:20

På en bänk med ryggen mot Backaskolans skolgård.

Barnen som leker på skolgården. Barn som pratar, berättar för varandra. A
Bollar som studsar, sparkas på, kastas. Skräpet från skor mot sandig asfalt. |3

Springande.

Lärare som kommer och säger till, ryter till - ska man gräva så får man göra A
det i sandlådan! Höjd röst.

A
Fågelkvitter, solen skiner.

Det gälla ljudet av skrikande och ropande barn. (Karaktäristiskt) "A

I bakgrunden bruset från motorvägen. t>

Ett tåg passerar långt borta. ^

Svischandet från en cykel som passerar framför mig, men föst kommer &
ljudet från däcken mot asfalten.

Barnens tj ätter är osammanhängande, blir en fond.
^

Plasthinkar mot hårt underlag. JS

Barn som rabblar ramsor, som sånger. ^

På vuxenkommando, snabba förflyttningar. "Jag ska också hjälpa till!" A

Jag känner ett väldigt lugn trots den stimmiga omgivningen. Solen värmer

och gör sitt till.

Ett dovt muller som är ännu ett tåg. Godståg.

Har det lugnat ner sig bakom mig? Plötsligt hörs trafiken på Norra ringen så

mycket tydligare. Och ngn slags grävmaskin utom synhåll. &



Jag går söderut, mot norra ringen och trappan upp för backarna.

En joggare inne i sin egen rytm, flås.

Porlandet från den lilla bäcken när jag passerar över den.

En tung cyklist bestiger uppförsbacken. Försöker hålla farten.

Motorsågar. Några män håller på att röja och fälla träd längs cykelvägen.

Knaket, braket från ett fallande träd. En förbipasserande kille på cykel:

"Vad fan gör ni?!" ^

Kommer upp på avsatsen som leder runt backarna längs motorvägen.

Öronen har vant sig vid bilarna. Eller så upplever jag dem som mindre

störande nu när jag är närmare de är närmare, inom synhåll. Jag kan

särsklija varje fordon som passerar med hörseln, höra hur de passerar från

ena hållet till det andra.

Jag har sett att det finns en bunker eller liknande några meter från där jag

sitter. Hur låter det där inne? Hörs bilarna?

Jag sitter ganska högt över bilvägen. Undrar vad det gör med ljudet. Jag är

nära bilarna men ändå på något slags tryggt avstånd.

Ljudet av samtalande personer som korsar vägen, på gångbron. -A

På bron över vägen blir jag lite förvånad att bilarna inte är fler. De låter som

fler än de är?

Jag trasslar mig in mellan grenar fram till en betongnisch där det finns en

järndörr in i bunkern i marken. I den smala, ganska djupa nischen ekar

bjudet mellan betongytorna, känns som en vibrerande surr i öronen. Jag hade

velat komma in.

Ett kort uppehåll i trafiken. R(

Jag hör hela tiden fågelkvitter runtom mig.



På vägen tillbaka hör jag barnen på långt håll. Nu känns de mer skrikande

än "stojande". Är det som med bilarna, lättare att acceptera när de är Ute

närmare, urskiljbara, identifierbara, inom räckhåll?

Ekot mellan husfasaderna är inte särskilt trevligt. Ljudet av mina egna ^
fotsteg blir stressande, oroväckande. Det har man sett på film.

De symboliska ljuden av brevlådans lock som smäller igen, nyckeln som

sätts i dörren och vrids om. Dörren som öppnas och jag är hemma igen -

Inomhus hörs alla små små ljud. Kylskåpets surrande.

TANKAR EFTER PROMENADEN

Är barn de enda som vågar ta plats i ljudmiljön med sina egna kroppar»

röster? Var är de lekande barnen i centrum? I vuxenvärldens affärer och

cafeer är barnljuden oönskade, till besvär. Jag kommer att tänka på

hoppkudden i Folkets park i Malmö som tagits bort eftersom den förde med

sig för mycket störande barnskratt...

Intressant att känna att ljudet av biltrafiken blev mindre störigt när det blev

tydligare som en konsekvens av att jag kom närmare. Också att bilarna

faktiskt kanske är färre än de verkar av ljudet att döma. Att det kanske blir

mer kognitivt belastande när det ligger som ett bakgrundsbrus. Det rimmar

på något vis ganska väl med Schäfers tankar om hi-fi och lo-fi.

Innan promenaden hade jag igen tanken om ett rum där ljuden från trafiken

stängdes ute medan ljuden från "parken" släpptes fram. Som en sköld mot

bruset. Nu är jag mer intresserad av att försöka närma mig bruset, t>ullret

och acceptera det för vad det är. Men att också försöka se höra lite tydligare

vad det faktiskt är och kan vara. Om bilbruset vore bruset från en vild fors?

A

f»



Om de mullrande tåget vore åska? Om de den vilda forsens brus var

biltrafik? Om åskmullret var ett godståg på genomresa?

Det finns en del likheter mellan St Hans backar och Fredriks ödetomt.

Bilbrus. Tåg. Osynliga maskiner. Fåglar. Öppet till himlen. Öppet för

vinden. Vad kan jag göra av det? Varför tycker jag att det är intressant?

Vad skulle en ljudfokuserad motsvarighet till Anna Asplinds Dancewalk

vara? Går det att regissera/koreografera på liknande sätt, eller är ljudmiljön

för oförutsägbar?



150305

Platser jag undersökt so far:

Café Bryggan, Cafe Ester, Moroten och Piskan, Studiecentrums cafe, St

Jakobs, Cafe Italia, Martas Cafe, Patisseriet

Fredriks ödetomt, St Hans backar

Ritsalen

Cafeerna är intressanta som sociala mötesplatser. Inom cafeets väggar sker

samtal, exponeras besökarna för varandra. Självvalt och över lag positivt.

De öppna utemiljöerna påverkas av sin omgivning, allt som sker

runtomkring. Ljuden från staden och livet runtomkring sprider sig

obehindrat över de öppna ytorna. Tvingar sig på.

Hur vore tåget som studieobjekt? I någon mån mindre självvalt än cafeet.

Kan tågets mekaniska ljud i tågkupén liknas vid bilarnas ljud i st hans

backar? Isf. how about gotlandsfärjan?

Peter Ablinger: "I strive to make 'perception' perceptible"

Eric M Nilsson. Passageraren.



150306

Provgick en potentiell ljudpromenad i omgivningarna runt LTH. Tror att det

finns potential. Det känns som att lär-känna-en-plats-frågorna kan utvecklas

och fördjupas om jag har specifika platser att jobba med.

Björn Hellströms artikel Noise Design stämmer bra med mina egna

perspektiv och värderingar. Det är kanske noise design jag håller på med /

borde hålla på med? Jag saknar bara ett sätt, en metod att koppla samman

med territorialitet.

Ljuden förkroppsligar världen omkring oss, och fungerar som

länk mellan den yttre fysiska omgivningen och den inre

upplevelsen. (Hellström)

. . . den största mödan vad gäller utveckling av kunskap och

teknik koncentreras kring defensiva strategier för att skydda

människan från ljud. Jag hävdar att det är tid för offensiva

strategier, där målet är att exponera den akustiska världen.

(Hellström)

"noise does not simply exist in and of itself, but in terms of a

network of relationships, in contexts and uses: it is at once

sensual and particular as well as abstract and universal. Thus,

despite any occasional concrete manifestations, like

disturbances on a telephone line or the use of sampled vinyl

crackle for texture in a pop song, what this conveys is that

noise is in some important way social in character, and,

further, that noise is also therefore an issue of aesthetics. Even

an apparent purely technical definition of noise reveals a

social and an aesthetic quality of this sort." (Cranfield s 44-

46)



Björn Hellströms avhandling Noise Design.

Brady Cranfield, "Producing Noise".

Metabolisk effekt/metamorfos (Feffet métabole)
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Att förskjuta fokus

Akusmatiska ljud



150309

Jag måste utforma mina undersökningar så de blir intressanta för mig själv.

Och praktiskt rimliga.

estrangement, verfremdung

Georg Simmels diskussion om the stranger som någon som är nära men

ändå långt borta. Ljud är alltid nära, tänker jag. Det jag hör finns i rummet

och kommer mig in på huden in i min kropp. Även om det samtidigt är långt

borta (i faktisk eller överförd bemärkelse). Även om det inte har något eget

intresse av att finnas i rummet.

Det närvarande men avlägsna ljudet har en koppling till territoriell

produktion som en bieffekt. Som appropriering och association. Bilarna på

motorvägen approprierar omgivningen utan att vara närvarande i den.

Jag är inte så intresserad av vad som händer i rummet om nån kommer in

och skriker.

Vad avgör min reaktion på gentemot "ljud-främlingen"?

ljudfrämling



150310

Soundscape - ljudmiljö - ljudlandskap

Alienation: känslan av att inte höra hemma, inte kunna relatera till platse

där individen inte känner platsen och platsen inte känner individen, när

platsen blir en främling.

Estrangement: verfremdungseffekt (Viktor Shklovsky, Bertholt Brecht)>

förfrämligande som bryter mot det förväntade och invanda, ett

distanserande som är en del av all konst (enl Shkovsky)

Responsivitet som ett mått på närhet?

Ljudminnen:

Tupparna i Filippinerna

Baskethallen i Quezon City

Arbetshelg i mejeriet

Min projektdagbok måste få vara en del i sig. Det känns viktigt att ge c

utrymme så att den också blir intressant och beskrivande för en lä^ are "

Metoddiskussionerna får jag inte glömma!



NYAFRÅGOR FÖR PLATSSTUDIER

1. Ett ljud som väcker tankar/känslor. Vad, varför?

2. Hur upplevs ljudmiljön som helhet?

3. 10 första ljuden du hör (+ ev andra viktiga ljud). Markera det mest

avlägsna ljudet, vilka ljud som kommer från synliga resp osynliga källor

och vilka ljud som är huvudeffekter resp bieffekter. Och ljud som är särskilt

viktiga för platsens karaktär.

4. Ljud som tar platsen i besittning. Går de att komma undan?



PLATSSTUDIE

Ödetomten vid Norra ringen, Lund, kl 13:42

1. Biltrafiken. Jag tänker på hur de dominerar, släcker ut alla andra ljud.

Utan att bidra med så mycket positivt. Bussljuden kan jag sympatisera med

som en symbol för kollektivtrafiken, men i övrigt är bilbruset en symbol för

bilsamhället (negativt).

2. Platsen låter öppen och riktningslös. Fri. Ljuden från bilarna som plötsligt

kommer närmare känns ändå förutsägbara. Det finns en tydlig gräns för hur

nära de kommer. Och vilka sidor av mig som de finns på.

3.

vinden i träden S B

vinden i det torra höga gräset S B

fågelkvitter O H

bromsljud S B

däck mot asfaltA S/O B

accelererande fordon S B

min gnissliga stiftpenna S B

sirener från ambulans S/O H

4. Trafiken går inte att komma undan, men på huk bakom betongblocken är

ljudet väldigt annorlunda, dämpat, mindre vasst och påträngande. Det är

nog framförallt det hårda väsandet från däcken mot asfalten som skärmas

av.



PLATSSTUDIE

Vid ridhuset intill Norra ringen, Lund, kl 14:01

1. Traktor som puttrar och bullrar förbi bakom mig. Associationer till landet

och det lantliga. Känns lite oväntat och befriande i sitt sammanhang av

ganska monotona trafikljud.

2. Ljudmiljön är präglad av trafiken, men med variationer, inslag av andra

ljud. Öppet, fritt och lantligt.

3.

trafikbruset S/O B

hästgnägg V S H

traktor V S B

lastbil S B

flaggstänger som slår i vinden S B

passerande cyklar, däck mot asfalt och tickande växlar i nerförsbacke S B

en plåt som fladdrar i vinden S B

vinden mot mina öron S B

en hostning S B

fågelkvitter/-läten S/O H

4. Vinden och trafikbruset. Svåra att komma undan så länge man är i det

öppna landskapet.



PLATSSTUDIE

Kompostgången vid Göingegatan, Lund, kl 14:16

1. Fågelkvitter. Fåglarna är väldigt nära. Det känns som om jag är inne i

deras egna lilla värld. De verkar pratglada.

2. Lite skyddad. Det hörs att det inte är fritt blås åt alla håll. Grenar i buskar

och träd dämpar och filtrerar ljuden. Undrar hur platsen låter när växterna

runtomkring är gröna. Trafiken hörs tydligt hela tiden, men lite avlägset.

3.

FågelkvitterVOH

Passerande cyklist som pratar i telefon S H

Små, små knarranden och gnissel från grenar som gnids mot varandra V
S/O B

Ett flygplanA O B

Trafikbruset O B

En postmoped som stannar och kör förbi, kommer tillbaka och iväg S B

En bil som smyger tyst förbi på gatan S B

Gnisslet från min penna S B

Ljudet från ett löv som jag först identifierade som från ett litet djur S/O B

Vinden i träden S B

Löv som blåser runt S B

4. Träden och den speciella akustiken. Och bilarna i bakgrunden.



UTVÄRDERING AV DE NYA FRÅGORNA

Det verkar ta ca 15 min per plats att gå igenom frågorna/punkterna. Känns

som en rimlig tid.

Punkt 1 känns bra. Den är både öppen så att den kan fånga mycket, men

samtidigt specifik och riktad så att den inte blir för svårhanterlig. Fångar

den subjektiva upplevelsen.

Punkt 2 är också bra, aktörerna som åstadkommer helhetsupplevelsen bör

gå att hitta under punkt 3. Fångar den mer platsspecifika karaktären.

Punkt 3 behöver inte fråga efter något exakt antal alls ljud. Olika platser är

olika rika på ljud vilket inte behöver motarbetas. Det brukar vara rätt tydligt

när en plats är "uttömd". Fångar ljudmiljöns aktörer.

Andra delen av punkt 4 är lite knepig och behöver formuleras om. Det den

borde försöka fånga är väl kanske hur dominerande och ständigt närvarande

ljuden i fråga är. Kanske snarare: Finns det luckor, glapp, där andra ljud kan

ta över? Fångar ljudrummets territoriella stabilitet.

Som del av undersökningen behöver platsstudierna också sammanfattas på

ett bra sätt. . .

.
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Vid ödetomten är biltrafiken dominerande. Trafikens utsläckande av andra

ljud blir exlduderande genom att den gör det svårt för andra aktörer att göra

sig hörda. Bilarna kommer och går i en jämn ström vid den här tiden på

dygnet - luckor i trafikens dominans går kanske att hitta vid andra

tidpunkter under dygnet. Ljudlistan kan i princip sammanfattas som vind,

trafik och fågelkvitter. Plus min penna.

Vid ridhuset har jag markerat hästgnäggen och traktorljuden som viktiga för

platsens karaktär. I beskrivningen blir traktorn en tydlig förfrämligande

effekt som får mig att se på platsen på ett annat sätt, som något lantligt i det

stadsmässiga. Detsamma gäller ljuden från hästarna. Biltrafiken är på något

vis tillräckligt långt borta för andra ljud också ska kunna göra sig hörda och

ljudlistan visar på en större bredd i fråga om aktörer i ljudmiljön.

Kompostgången är, jämfört med ödetomten och ridhuset, tydligare

avgränsad ljudrumsligt. Känslan av att kliva in i ett rum som tillhör någon,

ett territorium. Jag noterar att de ljud som jag markerat som viktiga i listan

är relativt svaga, små, ljud. Det säger någonting om hur lätt det är att göra

sig hörd. På Murrays skala från lo-fi till high-fi så skulle "kompostgången"

vara att betrakta som mer high-fi jämfört med de två tidigare platserna.



REVIDERADE FRÅGOR FÖR PLATSSTUDIER

1. Ljud som väcker tankar/känslor. Vad, varför?

2. Hur upplevs ljudmiljön som helhet?

3. Ljud som finns på platsen. Markera:

det mest avlägsna ljudet,

ljud från synliga resp osynliga källor,

ljud som är huvudeffekter resp bieffekter,

ljud som är särskilt viktiga för platsens karaktär.

4. Ljud som tar platsen i besittning. Finns det luckor i tid eller rum där

andra ljud kan ta över?
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Blev troligen väckt av grannens ljudliga territorium som läckte in i vårt

sovrum.

Ljudminnen som formar narrativ. Och ljud som länk mellan situationer.

På gränsen mellan den lite småtråkiga tiden efter skolan, ensam hemma,

sysslolös, och föräldrarnas hemkomst finns ljuden av en bil som närmar sig,

det välbekanta ljudet från bildörrar som stängs, en tystnad och ljudet av en

ytterdörr som öppnas.

För att kunna rota fram andras ljudminnen krävs lite specifika frågor. Det

räcker inte med att fråga rent generellt efter minnen av ljud eller

ljudrelaterade situationer.

Sanna berättade om natttåget och norrsken ackompanjerat av tågets gdunk-

gdunk-gdunk.

Ljudläckage mellan lägenheter. Grannarnas närvaro genom barnskrik,

vattenledningar och hårda klackar. Det hade varit spöklikt utan dem.
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Jag behöver ett ord som bättre beskriver ljud som skapar obehag och

främlingskänslor. Alienation är lite för mångtydigt och vagt. Oljud är för

belastat med bullerkonnotationer.

Bort från den välbekanta vardagen. Nya platser, nya öron, nya ljud.

Viltvarnare på bilen. Osynlig territoriell makt.

Resans undersökningar också ska få handla om territoriella gränser. Hur

territorier flätas samman av ljud.
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Väntrum, mottagningar

Väntrummet på busstationen i Visby

De stora köpladornas ljudmiljö, jämförelser

Landsbygdsljuden - ljud som hörs lång väg och skvallrar om vad som finns

och händer runtomkring. Barnen på utedagis exponeras.

Barn

Fontäner och porlande vattenledningar

Tåg vs. Biltrafik vs. Flyg vs. Gäss

- skillnader i förutsägbarhet och närvaro i rummet?
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Ljud sätter gränser, spränger gränser, skapar bryggor och etablerar

relationer. Tvingar sig på. Vi kan blunda, vända bort blicken och bygga

plank, men ljud är svåra att värja sig mot.

Är det generellt så att i takt med att det fysiska (eller upplevda?) avståndet

till ljudkällan ökar så blir ljudet mer och mer symboliskt värderat snarare än

indexikalt? Och är det isf speciellt för just ljudliga sinnesintryck?

Makt och kontroll.
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Elistorps hundgård har promenader på lör och sön kl 10!

Jag borde ta tag i detta så fort som möjligt, men behöver testa synkad

inspelning först. Och vad ska jag spela in på? Diktafon, smartphone, zoom?

Helst ska inspelningarna vara likvärdiga i fråga om inspelningskvalitet.

Eller det kanske inte spelar så stor roll i praktiken? En inspelningspunkt

skulle kunna vara videokamera (fredriks kamera?).

Något som talar emot helgförmiddag är att det kanske är tyst på

industriområdet?! Går det förresten att komma in där på nåt vis?

Presentationstekniskt: 3 kanaler ut eller kanske bara att man kan cross-fadea

mellan olika ljud som rullar samtidigt.

Jag kan kalla det exkursion. Bra associationer till utflykt i och undersökning

av verkliga världen!

På gott och ont har jag inte riktigt tagit mig an Hellströms avhandling förrän

nu. Jag måste hitta vilka delar som är relevanta för mitt case. Det är kanske

den litteratur hittills som är mest relevant men samtidigt lättast att gå vilse i.

signal, background, ambiance (s. 75-76)

s to arrange the sonic ambiance (s. 78)

sound effect (s. 99-)



Ljudliga territorier, territorier där ljudliga (territoriella) aktörer spelar en

viktig roll. Tänker att det ljudliga territoriet kan sträcka sig utanför det

fysiska territoriets gränser. Däremot kanske det inte kan vara mindre än det

fysiska utan att det går att betrakta som ett nytt, mindre, del-territorium?

Personliga ljudterritorier: musik som spelar utåt på telefonen som en nutida

bergsprängare. Eller hörlurar i öronen. Behov av att skapa sig ett eget

territorium?
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Skriken från måsarna på Ideon (eller var håller de hus?) får mig att längta

till havet, drömma mig bort till en kajkant i morgondis. Nu tänker jag också

på Venedig. Sjöfåglarna där. Jag behöver nog åka dit en morgon, höra

staden vakna.

Jag sitter inne på ritsalen nu och skriver, men till och från hör jag ändå

måsarna där ute. Det är fint. Jag är en romantiker.

Black-boxing!

Synkroniserade inspelningar. Uppspelningsalternativ:

- tre högtalare i ett rum, spelar samtidigt

- högtalare i separata rum med mjlighet att röra sig emellan

- ett par hörlurar och någon möjlighet att interaktivt glida mellan

inspelningarna

- film med planerade övergångar mellan inspelningarna. Skulle behövas tre

kameror!
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PARKER

Hamburg:

- Platz der Republik

- Altona Balkon

- Schleepark

- Hopfenmarkt


